
Lähi-Idän suurin haiallas avataan Eilatin Marine Parkissa
Eilatista löytyy yksi maailman kauneimmista koralliriutoista, ja sitä pääsee ihailemaan riutan keskelle sijoitetusta vedenalaisesta
observatoriosta käsin. Vedenalainen observatorio tarjoaa vierailijoille harvinaisen mahdollisuuden päästä keskelle luonnontilassa olevaa,
yltäkylläistä Punaisenmeren vedenalaista valtakuntaa. Siellä voi ihailla yli 800 kalalajia, koralleja, haita, nilviäisiä, keihäsrauskuja, kilpikonnia ja
monia muita Eilatin lahden eläimiä.

Vedenalaisen Marine Park -observatorion uusi haiallas on uusin vetonaula Punaisenmeren rannalla sijaitsevan Eilatin
ainutlaatuisessa tarjonnassa.

Noin 5,8 miljoonan euron investoinnin tuloksena Shark World -haimaailma avasi ovensa hiljattain yleisölle, ja se on Lähi-idän suurin haiallas
1000 m2:n voimin.
Shark World tarjoaa mahdollisuuden päästä ihailemaan Punaisenmeren haita lähietäisyydeltä.  Haialtaat on täytetty 40 metrin syvyydestä
tuotetulla vedellä ja tarjoavat kodin 18 haille, mursuille, lepakkokaloille sekä tuhansille muille kaloille, jotka elävät sopuisasti yhdessä. Vierailijat
pääsevät kulkemaan altaiden halki läpinäkyvän, 15 metrin pituisen tunnelin läpi samalla, kun hait uivat tunnelin vieressä ja yläpuolella.

Observatoriossa on myös digitaalinen, interaktiivinen vierailijoiden keskus sekä hauska lasten seikkailupuisto, jossa lapset pääsevät
syöttämään ja silittämään karppeja. Observatorion Oceanarium-elokuvateatterissa vierailijoille näytetään "A Journey into the World of Sharks"
-elokuvaa, jota on tehostettu moniaistillisella kokemuksella ja näytetään valtavasta, futuristisesta simulaattorista.

Vedenalainen Marine Park -observatorio järjestää myös veneretkiä lasipohjaisilla veneillä, ja retken aikana matkustajat saavat nauttia
koralliriutan uskomattomasta kauneudesta veneen pohjan läpi.

Marine Park -observatorion haiallas on rikastuttava lisä Eilatin muihin turistinähtävyyksiin. Näitä ovat esimerkiksi Dolphin Reef -delfiiniriutta
uintimahdollisuuksineen delfiinien kanssa, runsas vesiurheilutarjonta, huvipuisto, harvinaisen kauniit maisemat sekä kansallispuisto, jotka
kaikki löytyvät parin minuutin ajomatkan päästä kohteen hotelleista.
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Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä välittää
matkailua koskevia tietoja näiden maiden suurelle yleisölle. Israelin valtion matkailutoimisto toimii suoraan Israelin matkailuministeriön
alaisuudessa. Israelin suuntautuvan matkailun edistämisessä toimii kaikkiaan 18 matkailutoimistoa ympäri maailmaa.

Koe Israelin ainutlaatuisuus – Käy Tel Avivissa, juhla- ja rantalomakaupungissa Välimeren rannalla. Se ei nuku koskaan – Patikoi ympäri
kiehtovaa Jerusalemia, jossa harjoitetaan kolmea maailmanuskontoa – Kellu terveellisessä Kuolleessameressä – Ui delfiinien kanssa ja
snorklaa Punaisessa meressä Eilatin koralliriutoilla – Seuraa Jeesuksen jalanjälkiä Pyhässä maassa – Vaella Galilean ainutlaatuisessa
luonnossa.

Lisätietoja: www.goisrael.fi 


